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VENTILÁTOR
Sirocco 14 / Sirocco 18 

Vážený zákazníku,
děkujeme za zakoupení výrobku značky 
TAURUS.
Díky použitým technologiím, designu, výkonu a 
skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané 
normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou 
životnost a spokojenost s jeho používáním. 

Popis
A  Pohonná jednotka
B  Stojan
C  Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
D  Elektrický kabel
E  Madlo pro přenášení ventilátoru
F  Přihrádka na kabel

V případě, že některé z výše uvedeného 
příslušenství není součástí balení Vašeho 
výrobku, je možné je dokoupit prostřednictvím 
autorizovaného servisu.

- Před prvním spuštěním spotřebiče si pozorně 
přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro 
budoucí použití. Nedodržování těchto pokynů 
může mít za následek nehodu.

Bezpečnostní upozornění a 
varování

- Tento spotřebič smí používat děti 
starší 8 let a osoby bez patřičných 
zkušeností nebo osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi pouze tehdy, pokud tak 
činí pod dozorem nebo vedením, které 
zohledňuje bezpečný provoz 
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům 
spojeným s provozem spotřebiče.
- Čištění a uživatelská údržba smí být 
prováděny dětmi, pokud jsou pod 
dozorem nebo vedením.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, 
musí být vyměněn výrobcem nebo 
jeho autorizovaným servisem. 
Nepokoušejte se spotřebič sami 

rozebírat nebo opravovat, může to být 
nebezpečné.

- Před zapojením spotřebiče do sítě se ujistěte, že 
napětí na výkonovém štítku spotřebiče odpovídá 
síťovému napětí v domácnosti.
- Připojte spotřebič do zásuvky s uzemněním a 
min. 10A jističem.
- Zástrčka spotřebiče musí být správně a úplně 
zasunuta do zásuvky. Nepředělávejte zástrčku. 
Nepoužívejte adaptéry.
- Spotřebič by měl být umístěn na rovnou a 
pevnou plochu. 
- UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli přehřátí 
spotřebiče, nezakrývejte jej během používání.
- Nepoužívejte spotřebič ve spojení s 
programátorem, časovačem nebo jiným 
zařízením, které jej automaticky zapne. 
- Nepoužívejte spotřebič jsou-li síťový kabel nebo 
zástrčka poškozené.
- Zjistíte-li poškození pláště spotřebiče, okamžitě 
jej odpojte ze sítě, abyste předešli úrazu 
elektrickým šokem.
- UPOZORNĚNÍ: Udržujte spotřebič v suchu. 
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič v 
blízkosti vody. 
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti koupacích 
van, sprch nebo bazénů. 
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte vlhké ruce 
nebo nohy, nebo pokud jste naboso. 
- Nikdy pomocí elektrického kabelu spotřebič 
nezvedejte, nepřenášejte, ani neodpojujte ze sítě.
- Ujistěte se, že elektrický kabel není nikde 
zachycený, ani spletený. 
- Kontrolujte stav síťového kabelu. Poškozený 
nebo spletený kabel zvyšuje riziko úrazu 
elektrickým proudem.
- Tento spotřebič není určen k venkovnímu 
použití. 
- Síťový kabel by měl být pravidelně kontrolován, 
zda nevykazuje známky poškození, a pokud je 
poškozený, spotřebič nesmí být používán.
- Pro dodatečné zvýšení bezpečnosti spotřebiče 
proti přepětí v elektrické síti je doporučeno umístit 
proudový chránič s přepěťovou pojistkou 
maximální citlivostí 30mA. Poraďte se se svým 
kompetentním elektrikářem.
- Neskladujte nebo nepoužívejte spotřebič venku. 
- Nezanechávejte spotřebič venku vystavený dešti 
nebo vlhku. Voda, která vnikne do spotřebiče, 
může zvyšuje riziko nebezpečí způsobené 
elektrickým proudem. 
- Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma rukama.
- Během provozu spotřebiče se nedotýkejte jeho 
pohyblivých částí.



Obsluha a péče:
- Před každým použitím spotřebiče úplně odviňte 
napájecí kabel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud tlačítko zapnutí/
vypnutí nefunguje.
- K přenášení nebo uchopení spotřebiče použijte 
madlo.
- Během provozu nebo zapojení do sítě spotřebič 
nepřeklopujte. 
- Vždy odpojte spotřebič z elektrické sítě, když 
není používán nebo před jeho údržbou. 
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v 
domácnosti, ne pro profesionální, průmyslové 
použití.
- Spotřebič by měl být uchováván mimo dosah 
dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, 
senzorickými nebo mentálními schopnostmi.
- Ujistěte se, že ventilátor spotřebiče není 
blokován prachem, nečistotami nebo jinými 
předměty.
- Udržujte spotřebič v dobrém stavu. Kontrolujte, 
zda nejsou pohyblivé části vychýlené nebo 
zaseknuté, a ujišťujte se, že žádná z částí není 
poškozená a nenastala žádná z výjimečných 
situací.
- Během nečinnosti spotřebič nikdy nenechávejte 
bez dozoru nebo zapojený do elektrické sítě. 
Šetříte tím energii a prodlužujete životnost 
spotřebiče.

Záruka:
- Jakékoli zneužití nebo nedodržení návodu k 
obsluze má za následek ztrátu záruky a ztrátu 
odpovědnosti výrobce za vzniklé škody.

Uvedení do provozu:
- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili celý 
prodejní obal.
- Během používání by měl být spotřebič 
upevněn na stojanu. 
- Nohy stojanu lze při používání spotřebiče 
spojit k sobě (platí pouze pro modely, které lze 
postavit).

Návod k obsluze

Před použitím:
- Odstraňte ochranný obal spotřebiče. 
- Ujistěte se, že jste ze spotřebiče odstranili 
celý prodejní obal. 

Použití:
- Odviňte celkovou délku kabelu.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě. 
- Otočte spotřebičem tak, aby vzduch proudil v 
požadovaném směru.
- Zapněte spotřebič pomocí tlačítek pro nastavení 
rychlosti proudění vzduchu.

Poté, co jste dokončili práci se spotřebičem:
- Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka 0 na panelu 
s tlačítky pro nastavení rychlosti proudění 
vzduchu. - Odpojte spotřebič z elektrické sítě.

Madlo: 
- Zařízení má na své vrchní části madlo sloužící k 
pohodlnému přenášení.

Údržba
- Před zahájením čištění odpojte spotřebič od 
zdroje elektrické energie a počkejte, až vychladne.
- Očistěte zařízení vlhkou látkou s pár kapkami 
čistícího prostředku a poté osušte. 
- K čištění spotřebiče nepoužívejte rozpouštědla 
nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou 
bělidla, ani brusné čistící prostředky.
- Abyste se vyvarovali poškození vnitřních 
součástek spotřebiče, zamezte vniku vody a jiných 
tekutin do otvoru pro vývod vzduchu.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné 
tekutiny, ani neumisťujte pod tekoucí vodu.

Opravy a výjimečné situace
- Jestliže přístroj nepracuje správně nebo je 
poškozený, kontaktujte autorizované servisní 
středisko. Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo 
opravovat sami, protože to může být nebezpečné.

Pro výrobky EU verze a/nebo vyžaduje-li to 
legislativa vaší země:

Ekologie a recyklovatelnost výrobku
- Materiály, ve kterých je zabalen tento spotřebič, 
jsou uvedeny v kolektivním sběrném a recyklačním 
systému. Zamýšlíte-li se jich zbavit, použijte 
adekvátní veřejné kontejnery určené k recyklaci 
daného materiálu.
- Výrobek neobsahuje koncentrace nebo látky, 
které by mohly být považovány za škodlivé pro 
životní prostředí.

Tento symbol znamená, že v případě, že 
spotřebič dosloužil svému určení, je třeba 
jej předat specializovanému sběrnému 
dvoru pro selektivní sběr odpadních 
elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ).
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Následující tabulky uvádějí ekologické vlastnosti, které se na toto zařízení vztahují.

SIROCCO 14 (Ver VI)
Maximální průtok ventilátoru (F) 77,72 m³ /min

Výkon ventilátoru (P) 36,30 W

Provozní hodnota (SV) (v souladu s IEC 610879) 2,14 (m³/min)/W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB) - W

Hlučnost (LWA) 58,21 dB(A)

Maximální rychlost vzduchu (C) 3,06 m/seg

SIROCCO 18 (Ver VI)
Maximální průtok ventilátoru (F) 97.54 m³ /min

Výkon ventilátoru (P) 122.2 W

Provozní hodnota (SV) (v souladu s IEC 610879) 0.8 (m³/min)/W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (PSB) - W

Hlučnost (LWA) 67.3 dB(A)

Maximální rychlost vzduchu (C) 4.13 m/seg

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 2006/95/
EC o Nízkém napětí, se Směrnicí 2004/108/EC o 
Elektromagnetické kompatibilitě, se Směrnicí 
2011/65/EC o Omezeních používání vybraných 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních a se Směrnicí 2009/125/EC o 
Požadavcích na ekodesign výrobku spojených se 
spotřebou energie.
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VENTILÁTOR
Sirocco 14 / Sirocco 18 

Vážený zákazník,
ďakujeme za zakúpenie výrobku značky 
TAURUS.
Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu 
a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané 
normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú 
životnosť a spokojnosť s jeho používaním. 

Popis
A  Pohonná jednotka
B  Stojan
C  Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
D  Elektrický kábel
E  Rukoväť na prenášanie ventilátora
F  Priehradka na kábel

V prípade, že niektoré z vyššie uvedeného 
príslušenstva nie je súčasťou balenia Vášho 
výrobku, je možné ho dokúpiť 
prostredníctvom autorizovaného servisu.

- Pred prvým spustením spotrebiča si pozorne 
prečítajte tieto pokyny a odložte ich pre 
budúce použitie. Nedodržiavanie týchto 
pokynov môže mať za následok nehodu.

Bezpečnostné 
upozornenie a varovanie

- Tento spotrebič smú používať deti 
staršie ako 8 rokov a osoby bez 
patričných skúseností alebo osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými 
alebo duševnými schopnosťami, len 
ak tak robia pod dozorom alebo 
vedením, ktoré dohliada na bezpečnú 
prevádzku spotrebiča, a ak rozumie 
rizikám spojeným s prevádzkou 
spotrebiča.
- Čistenie a užívateľskú údržbu smú 
vykonávať deti, ak sú pod dozorom 
alebo vedením.
- Ak je napájací kábel poškodený, 
musí byť vymenený výrobcom alebo 
jeho autorizovaným servisom. 
Nepokúšajte sa spotrebič sami

rozoberať alebo opravovať, môže to byť 
nebezpečné.

- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete sa 
uistite, že napätie na technickom štítku spotrebiča 
zodpovedá sieťovému napätiu v domácnosti.
- Pripojte spotrebič do zásuvky s uzemnením a 
min. 10A ističom.
- Zástrčka spotrebiča musí byť správne a úplne 
zasunutá do zásuvky. Neprerábajte zástrčku. 
Nepoužívajte adaptéry.
- Spotrebič by mal byť umiestnený na rovnú a 
pevnú plochu.
- UPOZORNENIE: Aby ste predišli prehriatiu 
spotrebiča, nezakrývajte ho počas používania.
- Nepoužívajte spotrebič v spojení s 
programátorom, časovačom alebo iným 
zariadením, ktoré ho automaticky zapne.
- Nepoužívajte spotrebič ak sú sieťový kábel alebo 
zástrčka poškodené.
- Ak spozorujete poškodenie plášťa spotrebiča, 
okamžite ho odpojte z elektrickej siete, aby ste 
predišli úrazu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Udržujte spotrebič v suchu.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič v 
blízkosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti kúpacích vaní, 
spŕch alebo bazénov.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte vlhké ruky alebo 
nohy, alebo ak ste naboso.
- Nikdy pomocou elektrického kábla spotrebič 
nezdvíhajte, neprenášajte, ani neodpájajte zo 
siete.
- Uistite sa, že elektrický kábel nie je nikde 
zachytený, ani spletený.
- Kontrolujte stav sieťového kábla. Poškodený 
alebo spletený kábel zvyšuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič nie je určený na vonkajšie 
použitie.
- Sieťový kábel by mal byť pravidelne 
kontrolovaný, či nevykazuje známky poškodenia, 
a ak je poškodený, spotrebič sa nesmie používať.
- Pre dodatočné zvýšenie bezpečnosti spotrebiča 
proti prepätiu v elektrickej sieti je odporúčané 
umiestniť prúdový chránič s prepäťovou poistkou s 
maximálnou citlivosťou 30mA. Poraďte sa so 
svojím kompetentným elektrikárom.
- Neskladujte alebo nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nezanechávajte spotrebič vonku vystavený 
dažďu alebo vlhku. Voda, ktorá vnikne do 
spotrebiča, môže zvyšuje riziko nebezpečenstva 
spôsobené elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
- Počas prevádzky spotrebiča sa nedotýkajte jeho 
pohyblivých častí.



Obsluha a starostlivosť:
- Pred každým použitím spotrebiča úplne odviňte 
napájací kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo 
zapnutia / vypnutia.
- Na prenášanie alebo uchopenie spotrebiča 
použite rukoväť.
- Počas prevádzky alebo zapojenia do elektrickej 
siete spotrebič nepreklápajte.
- Vždy odpojte spotrebič z elektrickej siete, keď 
nie je používaný alebo pred jeho údržbou.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v 
domácnosti, nie pre profesionálne, priemyselné 
použitie.
- Spotrebič by mal byť uchovávaný mimo dosahu 
detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, 
senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami.
- Uistite sa, že spotrebič nie je blokovaný 
prachom, nečistotami alebo inými predmetmi.
- Spotrebič udržujte v dobrom stave. Kontrolujte, 
či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo 
zaseknuté, a uisťujte sa, že žiadna z častí nie je 
poškodená a nenastala žiadna z výnimočných 
situácií.
- Počas nečinnosti spotrebič nikdy nenechávajte 
bez dozoru alebo zapojený do elektrickej siete. 
Šetríte tým energiu a predlžujete životnosť 
spotrebiča.

Záruka:
- Akékoľvek zneužitie alebo nedodržanie 
návodu na obsluhu má za následok stratu 
záruky a stratu zodpovednosti výrobcu za 
vzniknuté škody.

Uvedenie do prevádzky:
- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý 
predajný obal.
- Počas používania by mal byť spotrebič 
upevnený na stojane.
- Nohy stojana je možné pri používaní 
spotrebiča spojiť k sebe (platí len pre modely, 
ktoré je možné postaviť). 

Návod na obsluhu

Pred použitím:
- Odstráňte ochranný obal spotrebiča.
- Uistite sa, že ste zo spotrebiča odstránili celý 
predajný obal. 

Použitie:
- Odviňte celkovú dĺžku kábla.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Otočte spotrebičom tak, aby vzduch prúdil v 
požadovanom smere.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidiel pre 
nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu.

Potom, čo ste dokončili prácu so spotrebičom:
- Vypnite spotrebič stlačením tlačidla 0, na paneli s 
tlačidlami pre nastavenie rýchlosti prúdenia 
vzduchu.
- Odpojte spotrebič z elektrickej siete 

Rukoväť: 
- Zariadenie má na svojej vrchnej časti rukoväť 
slúžiacu k pohodlnému prenášaniu.

Údržba
- Pred začatím čistenia, odpojte spotrebič od zdroja 
elektrickej energie a počkajte, až vychladne.
- Očistite zariadenie vlhkou látkou s pár kvapkami 
čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá 
alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú 
bielidlá, a ani brúsne čistiace prostriedky.
- Aby ste sa vyvarovali poškodeniu vnútorných 
dielov spotrebiča, zamedzte vniknutiu vody a iných 
tekutín do otvoru pre vývod vzduchu.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody a ani do inej 
tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

Opravy a výnimočné situácie
- Ak prístroj správne nepracuje alebo je 
poškodený, kontaktujte autorizované servisné 
stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať alebo 
opravovať sami, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre výrobky EÚ verzie a / alebo ak to vyžaduje 
legislatíva Vašej krajiny:

Ekológia a recyklácia výrobku
- Materiály, v ktorých je zabalený tento spotrebič, 
sú uvedené v kolektívnom zbernom a recyklačnom 
systéme. Pokiaľ zamýšľate sa ich zbaviť, použite 
adekvátne verejné kontajnery určené na recykláciu 
daného materiálu.
- Výrobok neobsahuje koncentráty alebo látky, 
ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre 
životné prostredie.

Tento symbol znamená, že v prípade, že 
spotrebič doslúžil svojmu určeniu, je 
potrebné ho odovzdať špecializovanému 
zbernému dvoru pre selektívny zber 
odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ). 
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Nasledujúce tabuľky uvádzajú ekologické vlastnosti, ktoré sa vzťahujú na toto zariadenie.

SIROCCO 14 (Ver VI)
Maximálny prietok ventilátora (F) 77,72 m³ /min

Výkon ventilátora (P) 36,30 W

Prevádzková hodnota (SV) (v súlade s IEC 610879) 2,14 (m³/min)/W

Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB) - W

Hlučnosť (LWA) 58,21 dB(A)

Maximálna rýchlosť vzduchu (C) 3,06 m/seg

SIROCCO 18 (Ver VI)
Maximálny prietok ventilátora (F) 97.54 m³ /min

Výkon ventilátora (P) 122.2 W

Prevádzková hodnota (SV) (v súlade s IEC 610879) 0.8 (m³/min)/W

Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB) - W

Hlučnosť (LWA) 67.3 dB(A)

Maximálna rýchlosť vzduchu (C) 4.13 m/seg

Tento spotrebič je v súlade so Smernicou 2006/95 / 
EC o Nízkom napätí, so Smernicou 2004/108 / EC 
o Elektromagnetickej kompatibilite, so Smernicou
2011/65 / EC o Obmedzení používania vybraných 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach a so Smernicou 2009 / 125 / EC o 
Požiadavkách na ekologický dizajn výrobku 
spojených so spotrebou energie.
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